
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 3/11-2-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:   44/2020 

 

ΘΕΜΑ 6ο Θ/Δ:  α) Ζγκριςη μελζτησ και του τρόπου ανάθεςησ τησ γενικήσ 
υπηρεςίασ «Καθαριςμόσ φρεατίων υδροςυλλογήσ και  κεντρικϊν φρεατίων 
αποχζτευςησ - ομβρίων  ςτισ Δημοτικζσ Ενότητεσ Μυτιλήνησ, Γζρασ, 
Πλωμαρίου και Λ. Θερμήσ» 
β) Ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ δαπάνησ τησ γενικήσ υπηρεςίασ 
«Καθαριςμόσ φρεατίων υδροςυλλογήσ και  κεντρικϊν φρεατίων αποχζτευςησ 
- ομβρίων  ςτισ Δημοτικζσ Ενότητεσ Μυτιλήνησ, Γζρασ, Πλωμαρίου και Λ. 
Θερμήσ» 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 18:00 μ.μ. ςυνιλκαν 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά από 
τθν υπ’ αρικ. 3/7-2-2020 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. που 
επιδόκθκε ςε κακζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του 
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί «Κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα δεκατρία (13), δθλαδι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 

3. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ    

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ    

5. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ    

6. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ   
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9. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΗΣ   

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ   

11. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   

12. ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ   

13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.  

 Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  
κζματα. 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
δίνει το λόγο ςτθ Γενικι Διευκφντρια θ οποία διαβάηει τθ ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ. 
 
 Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία 
περιλαμβάνεται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 
«υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) - 
υκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προςωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο 
Ρολιτϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Τισ διατάξεισ του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων από τουσ ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ θ ΔΕΥΑΛ, κάτω των ορίων των 
Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. 

3. Πτι θ ΔΕΥΑΛ αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ ςτακερϊν δικτφων παρζχοντασ 
ςτο κοινό υπθρεςίεσ ςτον τομζα παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ πόςιμου 
φδατοσ. 

4. Πτι θ ΔΕΥΑΛ είναι ‘’ανακζτων φορζασ‘’ κατά τθν ζννοια του άρκρου 224 του Ν. 
4412/2016. 

5. Πτι θ ΔΕΥΑΛ εφαρμόηει τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016. 
6. To άρκρο 328 «Απευκείασ ανάκεςθ», ςφμφωνα με το οποίο: 

I. Ρροςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι 
χιλιάδων (20.000)ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

II. Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ 
ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό. 
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III. Η απευκείασ ανάκεςθ ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα γίνεται με κριτιρια 
τθ δυνατότθτα τθσ καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά. 

IV. Η απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 296. Η απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο: 
α) Τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ανακζτοντοσ φορζα. 
β) Ρεριγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ τθσ. 
γ) Πνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
ανατίκεται θ Σφμβαςθ. 
δ) Κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνει απαραίτθτθ ο ανακζτων φορζασ. 

V. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ 
ςφμφωνα με το άρκρο 296 τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ςφμβαςθ 
κακίςταται αυτοδικαίωσ άκυρθ. 

7. Το άρκρο 2 παρ. 1.9.β “ωσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ γενικϊν υπθρεςιϊν νοοφνται οι 
ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν, πλθν των 
αναφερομζνων ςτθν υποπερίπτωςθ α’ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ”. Η προτεινόμενθ 
με τθ μελζτθ υπθρεςία δεν ανικει ςτθν περίπτωςθ 1.9.α του άρκρου 2, ιτοι 
“Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν”, αφοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ δεν απαιτείται 
προςωπικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία. 

8. Πτι ο προχπολογιςμόσ τθσ γενικισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 17.083,03€ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.) και 19.987,15€  (με Φ.Ρ.Α) και ςυνεπϊσ ςυντρζχει ο λόγοσ εφαρμογισ του 
άρκρου 328 για τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

9. Τισ διατάξεισ του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-4-12) «υκμίςεισ για τθν τοπικι 
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ 
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 6, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του Ν.4585/18, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «Πμοιεσ ι 
ομοειδισ δαπάνεσ, δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, κατά Ειδικό 
Φορζα και ΚΑΕ, ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ ι του Διμου ι 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ 
περιφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ». 

10. Τθν με αρικμ. 538/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ79ΟΚΡΛ-0Κ4) απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΛ ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίνεται θ «Τεχνικι ζκκεςθ» και θ 
«Συγγραφι υποχρεϊςεων», όπωσ ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ, θ ανάκεςθ και θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ τθσ 
υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ φρεατίων υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων 
αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λζςβου». 

11. Τθν με αρικ. 588/2019(ΑΔΑ: 661ΛΟΚΡΛ-ΝΘΛ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑΛ ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίνεται θ ανάκεςθ τθσ γενικισ 
υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ φρεατίων υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων 
αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λζςβου». 

12. Τθν με αρικ. πρωτ.12136/12-11-2019 ςφμβαςθ για τθν υπθρεςία «Κακαριςμόσ 
φρεατίων υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςε όλεσ 
τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λζςβου» με τον κ. Καλαλζ Αλζξανδρο που επιβαρφνει τουσ 
κάτωκι κωδικοφσ : 
Κ.Α.: 62.07.012.03   ποςοφ 1.000,00 €  
Κ.Α.: 62.07.012.04   ποςοφ 1.000,00 €  
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Κ.Α.: 62.07.012.08   ποςοφ 1.000,00 € 
 Κ.Α.: 62.07.012.10   ποςοφ 1.000,00 €  
Κ.Α.: 62.07.012.12   ποςοφ 1.000,00 €  
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποςοφ 850,00 € (ΦΡΑ)  
Α.Α.Υ.: 984/27-9-2019        (ΑΔΑ: ΩΑΚΩΟΚΡΛ-Η9Ξ) 

13. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Θ Φ Ι Α  

 

I. Εγκρίνει τθ μελζτθ παροχισ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ 
φρεατίων υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςε όλεσ 
τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λζςβου», όπωσ ςυντάχκθκε και εγκρίκθκε από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ. 

II. Εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ υπό τον τίτλο «Κακαριςμόσ φρεατίων 
υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςε όλεσ τισ 
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Λζςβου», προχπολογιςμοφ 17.083,03€ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) με βάςθ 
τισ διατάξεισ του άρκρου 328 ςε πάροχο υπθρεςίασ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που 
ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

III. Εγκρίνει τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ δαπάνθσ  φψουσ 14.000,00 €  χωρίσ Φ.Ρ.Α για 
τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ  του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ ΔΕΥΑΛ 
ζτουσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ γενικισ υπθρεςίασ «Κακαριςμόσ φρεατίων 
υδροςυλλογισ και  κεντρικϊν φρεατίων αποχζτευςθσ - ομβρίων  ςτισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ Μυτιλινθσ, Γζρασ, Ρλωμαρίου και Λ. Θερμισ» ωσ παρακάτω: 
Κ.Α.: 62.07.012.00  ποςοφ 4.000,00 €  
Κ.Α.: 62.07.012.02   ποςοφ 2.500,00 €  
Κ.Α.: 62.07.012.11   ποςοφ 3.500,00 €  
Κ.Α.: 62.07.012.13  ποςοφ 4.000,00 €  
Κ.Α.: 54.00.600.00  ποςοφ 2.380,00 €  (ΦΡΑ) 
Α.Α.Υ.: 304/11-2-2020        (ΑΔΑ: ΩΜΙ0ΟΚΡΛ-ΔΧ5) 
 
Αρνθτικά ψιφιςε το μζλοσ του Δ.Σ. κφριοσ Ανδριϊτθσ Ραναγιϊτθσ. 

 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  44/2020 

 
Στθ Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  

Ο ΡΟΕΔΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
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